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AVISO AOS ACIONISTAS

A Embraer S.A. (“Companhia” ou “Embraer”) informa que em decorrência dos
desdobramentos da disseminação do novo Coronavírus (COVID-19), em compromisso
com a saúde e o bem-estar das pessoas e em complemento às medidas já adotadas no
seu Manual e Proposta da Administração para as Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária convocadas para ocorrerem, cumulativamente, no dia 29 de abril de 2020
(“Assembleias”), ampliará, excepcionalmente, nos termos do §2º do art. 21-B da
Instrução CVM nº481/09, para as Assembleias, o prazo para envio do boletim de voto
diretamente à Companhia.
Dessa forma, exclusivamente no caso de envio do boletim de voto a distância
diretamente à Companhia, o referido documento será considerado válido se recebido
pela Embraer até as 10 horas (horário de Brasília) do dia 27 de abril de 2020,
independentemente do prazo inicialmente informado no Manual e Proposta da
Administração para as Assembleias e no próprio boletim de voto a distância.
Reitera-se que o encaminhamento do boletim de voto a distância diretamente à
Companhia, devidamente acompanhado dos documentos nele solicitados, deverá ser
realizado por via eletrônica, pelo e-mail investor.relations@embraer.com.br. A Embraer
esclarece, ainda, que, por questões operacionais, os prazos para envio do boletim de
voto a distância por meio de prestadores de serviços, notadamente o escriturador da
Companhia e agentes de custódia, mantêm-se inalterados, salvo se prazo diverso for
estabelecido por seus agentes de custódia.
A Companhia informa, ainda, que intensificou medidas de proteção e higienização de
seus ambientes, para receber em sua sede aqueles que optarem por comparecer
presencialmente nas Assembleias e solicita aos acionistas que pretendam participar
presencialmente das Assembleias, que enviem confirmação de presença ao e-mail
investor.relations@embraer.com.br, para que seja possível disponibilizar equipe
treinada para garantir o cumprimento de medidas de segurança.
São José dos Campos, 21 de abril de 2020.
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Vice-Presidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores
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